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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 
  

Днес, _______________, в гр.София, между: 
 
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД,  
със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Княз Борис I" №121, 
ЕИК 000632256, представлявано от проф. д-р инж. Стоян Братоев Иванов, в качеството 
на Изпълнителен директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и  
................................................,  
със седалище и адрес на управление: ...................................................................................., 
ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен 
код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета 
страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая], 
представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в 
качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], 
[съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или 
лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], 
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“); 

на основание чл.183 във връзка с чл. 112 от Закона за обществените поръчки 
(„ЗОП“) и Решение № РД-12-...... от .............2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне 
на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: Доставка на мъжки и дамски 
летни униформени обувки. 

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните доставки:  
Доставка на мъжки и дамски летни униформени обувки, наричани за краткост 
„Доставките“, както следва: доставка на 600 (шестотин) чифта мъжки и 400 
(четиристотин) чифта дамски летни униформени обувки.  
 
Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Доставките в съответствие с 
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съставляващи съответно Приложения 
№№ 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част 
от него и писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно бройките чифтове обувки по 
номера. 
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(2) В двуседмичен срок от сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по един чифт от всички номера мъжки и дамски униформени обувки 
за изготвяне на писмената заявка. 
   

 ІІ. ЦЕНИ И МИНИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВА.  

Чл.3   Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати за цялостното изпълнение 
на доставките съгласно единичните цени в лева без ДДС от офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не подлежат на промяна за срока на изпълнение на договора.  
 

Чл.4  Единичните цени на стоките, предмет на настоящия договор, съгласно 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са както следва: 
 

1. Мъжки летни униформени обувки - 1 чифт -........................................лева без ДДС; 
2. Дамски летни униформени обувки - 1 чифт -....................................... лева без ДДС. 

 
Чл.5. (1) Общата цена за изпълнение е равна на броя на всички поръчани и 

доставени обувки по чл.1 по единичниte цени за всеки артикул, определени в чл.4. 

(2) Общата цена  е ................................. лева без ДДС. 
 

Чл.6. Митническото оформяне и митата, ако има такова са задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
 

Чл. 7. (1) Плащанията на отделните Доставки се извършват в срок до 10 (десет) дни 
след представяне на двустранно подписани предавателно-приемателни протоколи без 
забележка и представяне на оригинална фактура,  в която е посочена цената на 
фактически заявените и доставени количества. 

 
 (2) Плащането се извършва по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 

Обслужващата банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:  
Банка: ............................ 
Банковата сметка: ............................ 
Банков код: BIC: ............................. 
Титуляр на сметката: .................................... 
 

IV. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА. 
Чл. 8. Договорът е със срок на действие 12 /дванадесет/ месеца, считано от 

датата на сключването му. 
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Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното количество обувки  в 
срок  до ..............    (не повече от два)  месеца, считано от датата на получаване на 
писмената заявка  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до датата на подписването на приемо-
предавателния протокол.   

     V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 Гаранция за изпълнение 

Чл.10. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността 
на Договора по чл.5, ал.2 без ДДС, а именно [[……… (…………………………)]лева 
(„Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на 
[задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по] Договора. 
 
Чл.11 (1) В случай на изменение на Договора1, извършено в съответствие с този Договор 
и приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на 
Цената, ], ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
Договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за 
изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при спазване на изискванията на чл. 12 от Договора; и/или; 
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или 
3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора. 
 
Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 
по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 
BIC: […………………………….] 
IBAN: […………………………….]. 
 
Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания: 

                                                           
1 Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл.111, ал.2, изр. последно, и чл.116, 
ал.1, т.т.1, 2, 3 и 6, и чл.116, ал.4 ЗОП. 
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1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция [да съдържа задължение на 
банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор]; 
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора [плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора][, като при необходимост срокът на 
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова].  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, [както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, [при наличието на основание за това,]] са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
[застрахователна полица], [издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ] / [в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)], която 
трябва да отговаря на следните изисквания: 
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора [плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора].  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, [както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, [при наличието на 
основание за това,] са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 
Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора [приключване на изпълнението на 
Договора и окончателно приемане на доставките] в пълен размер, ако липсват 
основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по 
нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.7 (2) от Договора;  
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
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пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 
усвояване на гаранциите. 
  
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията 
за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпълнение.  
 
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи: 
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до  15 
(петнадесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора 
на това основание;  
2. при пълно неизпълнение [, в т.ч. когато Доставките не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,] и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;  
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност. 
 
Чл. 18. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и основанието за това. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 
 
Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, 
така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за 
изпълнение да бъде в съответствие с чл.10 от Договора. 
 
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение е престояла при него законосъобразно. 
 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ,  
ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО. 
 

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява такава опаковка на доставките, каквато е 
необходима за предотвратяване на повреждането й по време на превоза до крайното  
местоназначение, определено в настоящия договор.  
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Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на доставките, 
дължащи се на неподходяща опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи 
материали. 

 
Чл.23.  Предаването и приемането на доставките се извършва в мястото на 

доставка посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя приемо-предавателен 
протокол, придружен с опаковъчен лист/спецификация на цялата партида и копие на 
направената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка за доставка. 
 
 Чл.24. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите 
или закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

Чл.25 Собствеността и рискът от погиването и повреждането на доставките 
преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния 
протокол в мястото на доставка. 

 
Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените униформени обувки са 

нови и неизползвани. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира също, че стоката доставена по този 
договор няма видими или скрити дефекти, произтичащи от материалите, изработката 
или от някакво действие или пропуск на завода-производител или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
които могат да се проявят при нормалната им употреба.  

Качеството на униформените обувки трябва да отговаря на условията на този 
договор и техническата документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
Чл.27.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва проверката за явни недостатъци на 

доставените униформени обувки в 7 (седем) - дневен срок от доставката.          

(2) Лицата извършващи проверката, преглеждат доставеното по вид, модел, 
брой, размер и цвят и други белези, съгласно офертата, с която е избран 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. След извършения оглед за явни недостатъци и за съответствие с 
Офертата и Техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните съставят 
приемо-предавателен протокол за всяка доставена партида. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемане на цялата или част от 
доставката (партидата), когато при прегледа установи, че е доставена различна и в 
несъответствие с Офертата и  Техническата спецификация. В случай, че при 
приемането се установят недостатъци, лицата извършващи приемането описват 
подробно недостатъците в приемо-предавателния протокол, в който определят срок за 
замяна на дефектните обувки.   

(4)   Срокът на отговорността за скрити недостатъци е 6 (шест) месеца за всяка 
доставена партида.   
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(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  предяви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламации 
за  скрити недостатъци, като 6 /шест/ месечния срок започва да тече от момента, в 
който съответният служител е получил работните обувки за ползване. 

 (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при наличието на обстоятелствата по ал. 3 
да замени или поправи/отстрани недостатъка на доставеното  за своя сметка, без да 
предявява финансови претенции към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 /петнадесет/ 
календарни дни след като получи протокола по пощата или се яви на място и го получи 
срещу подпис. При неспазването на срока ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 
договора или да претендира неустойки за забава.  

Чл.28. В случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като е бил уведомен, не 
предприеме необходимите действия по чл.27, ал.6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
предприеме сам необходимите мерки за отстраняване на проблема, като рискът и 
разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
търси правата си по този договор срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 
VІІ . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право: 

(1) Да изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 
Доставките по чл. 1 от договора 

(2) Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при начина и 
условията посочени в този договор. 
 

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

(1) Да достави посоченото в чл.1 на настоящия договор в съответствие с Офертата и 
Техническата спецификация. 

(2) Да съхранява униформените обувки до приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Да извърши Доставките в срока, във вид, количество, качество и с технически 
показатели, отговарящи на съответните норми и стандарти, изискванията от 
документацията за участие и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в проведената процедура. 

(4) Да изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено известие за всяка предстояща доставка 
до 48 часа преди осъществяването й. Известието следва да съдържа за всяка конкретна 
доставка: дата и час на доставка, описание на доставката, брой и размери на работните 
обувки. 
(5) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на 
настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение 
или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
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възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
ЗОП (ако е приложимо)] 
 

VІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да извършва контрол на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да проверява 
съответствието на Доставките, съгласно техническите изисквания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
  

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за доставката по чл.1 от 
договора 

(2) Да приеме доставката, ако отговаря на посочените изисквания и е в предвидените 
срокове, количество и качество. Приемането ще се извърши с приемо – предавателен 
протокол, който съставлява неразделна част от този договор 

(3) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в срока и при 
условията на този договор. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен след изпълнение на договорните задължения от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да освободи гаранцията за изпълнение на договора. 
  

IХ. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ПО ДОГОВОРА 
 
Чл. 33. Лицето, упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговаря за 

изпълнението на договора и да поддържа пряка и постоянна връзка с лицето, посочено 
от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................тел.......................... 

Чл. 34. Лицето, упълномощено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговаря за 
изпълнението на договора и да поддържа пряка и постоянна връзка с лицето, посочено 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е:  

...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................тел. .......................... 

Х .  САНКЦИИ  ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 
НЕУСТОЙКИ. 
 

Чл.35. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срока по 
договора, съгласно чл.9 (с изключение на случаите на форс мажор), 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.5 % на ден за всеки ден забава 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 10%. Санкцията за забава не 
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши изпълнението на 
поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор. 
 

Чл.36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността 
на начислената неустойка.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от 
гаранцията за изпълнение и/или от сумата за плащане. 

 
ХI . НЕПРЕОДОЛИМА  СИЛА 

 
Чл.37.  Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от 

извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не 
ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, 
революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление. 
 

Чл.38.  Страната, която не може да изпълни задължението си поради 
непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се 
състои същата. При неизпълнение на това задължение, дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди.  
 

Чл.39.  Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 
 

Чл.40.  Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от 
страните има право да прекрати договора с 10 /десет/дневно предизвестие. В този 
случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат. 
 

XII.  ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА. 
 

Чл.41. Този договор може да се прекрати: 
(1)  По взаимно писмено съгласие на страните. 
(2)  При условията на чл.38.  
(3) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие,  при забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да са налице обстоятелствата по чл. 35 или в случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое друго свое задължение по този договор. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора и с едномесечно 
писмено предизвестие. 
 

XIII .  СЪОБЩЕНИЯ. 
  

Чл.42. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в 
писмена форма. 
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XIV. ДРУГИ  УСЛОВИЯ. 

 
Чл.43. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в 

календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго. 
 

Чл.44. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащите нормативни актове в Р. България. 
 
Настоящият договор е сключен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните. 

 
Приложения, представляващи неразделна част от договора: 
 

1. Техническа спецификация на Възложителя. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
“МЕТРОПОЛИТЕН”ЕАД 
Изпълнителен директор: 
 
………………………………    ……………………… 
(проф. д-р инж. Ст. Братоев) 
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